
8

colofon
DEMOS is een uitgave van het 
 Nederlands Interdisciplinair 
 Demografisch Instituut (NIDI).

Redactie  Nico van Nimwegen, hoofdredacteur
 Ingrid Esveldt, eindredacteur
 Harry van Dalen, redacteur
 Peter Ekamper, (web)redacteur
 Fanny Janssen (RUG), redacteur
 Jaap Oude Mulders, redacteur

Adres  NIDI/DEMOS
 Postbus 11650
 2502 AR ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 356 52 00
E-mail  demos@nidi.nl
Internet demos.nidi.nl / www.nidi.nl
Abonnementen  gratis

Basisontwerp Harmine Louwé
Druk www.up-score.nl

DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen.

Gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen met 
bronvermelding wordt op prijs 
gesteld. 
Graag ontvangt de redactie een 
bewijsexemplaar.
De personen op de foto’s 
komen niet in de tekst voor 
en hebben geen relatie met 
hetgeen in de tekst wordt 
beschreven.

Het NIDI is een instituut 
van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen en 
is geaffilieerd met de 
Rijksuniversiteit 
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.

DEMOS JAARGANG 33 NUMMER 5

Die nieuwe agenda voor duurzame ontwikke-
ling heeft 17 concrete doelen voor de komende 
15 jaar geformuleerd, zoals het uit de wereld 
helpen van armoede en honger, maar ook het 
verbeteren van onderwijskwaliteit, gelijke 
rechten voor mannen en vrouwen en het be-
ter beschikbaar maken van schoon water. Het 
centrale punt van deze agenda is een ontwikke-
ling die eerlijk verdeeld is en waarbij niemand 
achterblijft. En voor het realiseren van die doe-
len over 15 jaar en het bestrijden van armoede 
moeten we investeren in mensen. Die tienjari-
gen van vandaag zijn daarbij belangrijk omdat 
zij op de drempel staan van volwassenheid die 
de komende 15 jaar vorm zal krijgen en hun 
verdere toekomst zal bepalen. 

De keuzes die zij maken en vooral ook de mo-
gelijkheden die zij wel of niet krijgen, in oplei-
ding, werk, gezondheid, kunnen het verschil 
maken in 2030. Dat geldt natuurlijk zowel voor 
jongens als meisjes, maar de kansen en moge-
lijkheden voor meisjes zijn een stuk slechter 
dan voor jongens. Daarom moeten we nu voor-
al investeren in meiden, aldus het rapport dat in 
ons land op 20 oktober in de Ridderzaal aan 10 
Nederlandse meiden werd overhandigd. 

Wereldwijd zijn er nu 125 miljoen 10-jarigen: 
60 miljoen meisjes en 65 miljoen jongens; 90 

procent van de 10-jarigen leeft in minder-ont-
wikkelde gebieden. Dat het niet eenvoudig zal 
zijn om meisjes zich ten volle te laten ontplooi-
en blijkt uit een aantal macro-indicatoren die in 
het rapport aan de orde komen. Zo zijn landen 
met een groot aandeel 10-jarigen vaak armer en 
kennen ze grotere inkomensongelijkheid waar-
door de kansen van meisjes worden beperkt. 
Ook zijn er veel 10-jarigen in landen waar veel 
kinderarbeid is. Wat ook niet helpt is dat meer 
dan de helft van de 10-jarigen in landen woont 
waar de zogenoemde genderongelijkheid het 
hoogst is (zie de figuur).

Al met al ziet de toekomst van de gemiddelde 
10-jarige in de wereld er op dit moment niet 
florissant uit. Dat geldt vooral voor meisjes die 
een grotere kans lopen om achter te blijven dan 
jongens. Ga maar na: als je woont in een arm 
land, met grote sociaaleconomische ongelijk-
heid, weinig toegang tot basisvoorzieningen 
als onderwijs en gezondheid en grote ongelijk-
heid tussen vrouwen en mannen, dan is de kans 
groot dat je als meisje je school niet kan afma-
ken, in huishoudelijke en kinderarbeid verstrikt 
raakt, vroeg trouwt (voor je 18de) en vroeg moe-
der wordt met veel risico’s op het terrein van 
(reproductieve) gezondheid en veiligheid. Mei-
den lopen in grote delen van de wereld kortom 
een groot risico op weinig zeggenschap over 

hun eigen leven, welzijn en toekomst. De 
boodschap van het Wereldbevolkingsrap-
port is dat dit niet alleen slecht is voor de 
meiden, maar ook voor ons aller toekomst. 
Er is nog veel te doen in de komende 15 jaar.

Dit artikel is gebaseerd op: The State of World Popula-

tion 2016, United Nations Population Fund (UNFPA), 

New York.

Nico van Nimwegen, NIDI,  

e-mail: nimwegen@nidi.nl

Meiden en ontwikkeling

Het levenspad van een meisje dat nu 10 jaar is zal in veel opzichten de 
lakmoesproef zijn voor het slagen of falen van de ontwikkelingsagenda 
die de Verenigde Naties voor 2030 hebben afgesproken. Dat is het 
kernthema van het vorig jaar gepubliceerde Wereldbevolkingsrapport 
2016 van UNFPA, de bevolkingsafdeling van de VN.

Legenda: De Gender Inequality Index (GII) rangschikt landen naar het niveau van ongelijkheid van vrouwen en mannen op drie gebieden (reproductieve 

gezondheid, machtsverschillen tussen mannen en vrouwen, en economische verschillen zoals ongelijke betaling Hoe meer ongelijkheid des te hoger is de 

score. Deze grafiek toont het aandeel 10-jarigen in gebieden met respectievelijk een laag, gemiddeld en hoog niveau van ongelijkheid.

Bron: UNFPA Wereldbevolkingsrapport 2016.

Aandeel 10-jarigen en genderongelijkheid in de wereld
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